چارەسەری ئەنفلۆنزای پاندەمیک (پەتای گشتگیر)
زانیاری کۆمەڵگا

ئەم پەڕەی زانیارییە ،لەسەر چارەسەرکردنی ئەنفلۆنزای پاندەمیک هەندێک زانیاری دەخاتە بەردەستت.

ئاخۆ تووشی ئەنفلۆنزا بووم؟
بەرچاوترین تایبەتمەندی ئەنفلۆنزا ) (fluبریتییە لە دەستپێکردنی لەناکاوی تای زۆر ( 38پلەی سانتیگراد یان زیاتر) ،کۆکەی ویشک و ئێشی جەستە ،بەتایبەتی
سەر ،بەشی خوارەوەی پشت و قاچەکان .بەگشتی زۆر بەتوندی هەست دەکەیت بە الوازی و ماندوویەتی و حەزت لێنییە لە قەرەوێڵە بێیە دەرەوە.
نیشانەکانی تر دەکرێ لەرز  ،ئازارئ پشتی چاو ،نەمانی حەزی خواردن ،قۆرگ ئێشە و ئاوی لووت یان گیڕانی لووت بێت .ئەگەری تووشبوون بە ئەنلۆنزا لە
کەیسەکانی خوارەوەدا زۆر زۆرە :گەر لە پەیوەندی لەگەڵ کەسێکدا بووبیت کە لەئێستادا ئەنفلۆنزای هەیە یان بە شێوازێکی تر کەوتووەتە بەردەمی نەخۆشی
بۆنموونە لەرێگەی گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت بۆ ئەو ناوچانە کە نەخۆشی ئەنلۆنزای تێدا باڵو بۆتەوە.

لەگەڵ ئەنفلۆنزاد دەبێ چاوەڕوانی چی بکەیت:
•

ڕۆژی یەکەم تاکوو سێهەم :دەستپێکردنی لەناکاوی یاو ،سەرئێشە و الوازبوونی ماسوولکە ،کۆکەی ویشک ،قۆرگ ئێشە و هەندێجار گێرانی لووت.

•

ڕۆژی چوارەم :ڕێژەی یاو و ئازاری ماسوولکە کەم دەبێتەوە .گیڕانی دەنگ ،وشکبوون یان قۆرگ ئێشە و ڕەنگە ئازاری کەم لە قەفەزەی سنگدا زیاتر
سەرهەڵدات .لەوانەیە هەست بە ماندوویەتی یان بێتاقەتی بکەیت.

•

ڕۆژی هەشتەم :نیشانەکانی نەخۆشی کەم دەبنەوە .کۆکە و هەستی ماندوویەتی لەوانەیە بۆماوەی یەک تاکوو دوو هەفتە بخایەنێت.

لە حاڵەتێکدا کە نەخۆشییەکە پەتای گشتگیر(درم) بیت ،نیشانەی ئەنفۆالنزا لەوانەیە تووندتر بێت لە ئاست حاڵەتی ئاسایی و هەندێ کێشە و گرفت دەرکەوێت .لە
بارودۆخی گشتگیردا(درم) ،لەوانەیە پێویست بکات خێراتر سەردانی پزیشک بکەیت بۆ چارەسەری.

چ دەرمانێک دەبێ بخۆم؟
لەوانەیە لە ماوەی ئەم نەخۆشییە گشتگیرەدا ،دەرمانی دژە ڤ ایڕۆسی ئەنفلۆنزا بە ڕێژەیەکی کەم هەبێت .حکومەتی ئۆسترالیا لەسەر هەبوونی ئەم دەرمانانە لە
ماوەی نەخۆشی گشتگیردا ،زانیاری دەخاتە بەردەست و دڵنیات دەکاتەوە کەسانێک دەرمانەکانیان لەبەردەست بێت کە پێویستی زیاتریان هەیە  .ئەم دەرمانانە تەنیا
کاتێک کاریگەرن کە لە ماوەی  24کاتژمێر تاکوو  48کاتژمێری سەرەتایی نەخۆشیدا بەکاری بهێنن .گرنگە خێرا سەردانی پزیشک بکرێت بۆئەوەی هەرکە
نەخۆشییەکە دەستنیشان کرا ،خورادنی دەرمانی دژە ڤایڕۆسی دەست پێبکرێت.

خاڵی پێویست لەسەر کڕینی دەرمانی ناڕەچەتەیی:
•

باشترە ئەو دەرمانانە کە دابین بکەیت کە تەنیا نیشانەیەک چارەسەر دەکات .لەم ڕێگەیەوە خۆت پاراستووە لە خواردنی ئەو مادانەی کە پێویستت پێی نییە یان
ئەو بابەتانەی کە لەوانەیە ببنە هۆی سەرهەڵدانی کاردانەوەی نەگونجاو.

•

لەیبڵی دەرمانەکان بخوێنەوە بۆئەوەی دڵنیا بییەوە کە مادەی پێکهاتوو ،نیشانەکانی نەخۆشییەکەت چارەسەر دەکات.

•

ئەو دەرمانانەی کاریگەری درێژخایەنیان هەیە لە بەراورد لەگەڵ ئەو دەرمانانە کە کاریگەری کورت خایەنیان هایە ئاڵۆزی الوەکی زیاتریان هەیە.

•

لەیبڵی دەرمان بخوێنەوە و سەرنج بدە بە هەر چەشنە ئاڵۆزی الوەکی یان کارلێکردنێک لەگەڵ دەرمانەکانی تر یان کارلێکردن لەگەڵ نەخۆشییەکانی تردا.

•

گەر نەخۆشییەکی درێژخایەنت هەیە و دەرمانی ڕێگەپێدراو بەکاردێنیت ،داوا بکە لە دەرمانساز یان پزیشکەکەت دەرمانێکت پێ پێشنیار بدات کە خواردنی
مەترسی بۆت نەبێ.

•

بەگشتی کەسانی بەسااڵچووتر حەساسییەتی زیاتریا ن هەیە بە دەرمانەکان و لەوانەیە تووشی ئاڵۆزی الوەکی بن بەتایبەت لە سیستەمی دەمار وەک گێژبوون و
ئاڵۆزی.

•

گەر هەر چەشنە پرسیارێکت هەیە دەربارەی دەرمانەکان ،لەگەڵ پزیشک یان دەرمانسازەکەتدا قسە بکە.

باشترین هەوڵ کە دەکرێ بۆ چاودێریکردن لە خۆم بیکەم چییە؟
•

حەسانەوە -لەوانەیە هەتاکوو گەرمای جەستەتت نەگەڕێتەوە سەر بارودۆخی ئاسایی (نزیکەی سێ ڕۆژ) هەست بە الوازی و ماندوویەتی زۆر بکەیت و
حەسانەوە دەبێتە هۆی هێمنایەتی و ئەم دەرفەتەت بۆ دەڕەخسێنێت کە لەشت وزەی خۆی بۆ بەرەنگاری لەگەڵ هەوکردندا بەکاربێنێت.

•

مانەوە لە ماڵەوە -تۆ دەبێ دوور بێت لە شوێنی ئیش /قوتابخانە و ئەوەندەی دەکرێت تاکوو ئەو کاتە کە ئەگەری گواستنەوە هەیە خۆ بپارێزیت لە پەیوەندی
لەگەڵ کەسانی تردا .کۆرسێک کە لەودا کەسانی تەمەن سەرووی  12سااڵن دەتوانن ئیلتیهاب بگوازنەوە نزیکەی حەو رۆژە پاش دەستپێکردنی نیشانە
سەرەتاییەکانە.

•

خواردنەوەی شلەمەنی بە ڕێژەیەکی زۆر -خواردنەوەی شلەمەنی پێویستە بۆ قەرەبووکردنەوەی شلەی لەدەستچووبە هۆی یاو ( وە ئارەقەکردن) .گەر
میزەکەت تۆخە پێویستە شلەمەنی زیاتر بخۆیەوە .هەوڵ بدە هەر کاتژمێرێک کاتیک کە وەخەبەریت پەرداخێک شلەمەنی وەک ئاو بخۆیەوە.

خاڵی بەسوودی تر بۆ یارمەتیدان بە مەستی چاکبوونەوەی نەخۆشی ئەفلۆنزا
•

بە مەبەستی کەمبوونەوەی ئازاری ماسوولکەکان و هێنانە خواری یاو ،بەپێی دەستووری نووسراوی سەر قوتوو هێمنکەرەوەی سادە لەوانە پاراستامۆل یان
ئیبوپڕۆفەن بەکاربێنە (مەگەر ئەوەیکە پزیشکەکەت ڕێنمایەک جگە لەوەت بۆ بنووسێت).

•

مندااڵنی خوار  18ساڵ نابێ ئەو دەرمانانە بخۆن کە ئەسپرینیان تێدایە .لە مندااڵندا بیندراوە کە تێکەڵبوونی ئەنفلۆنزا و ئەسپرین بووە بە هۆی نەخۆشی ڕەی
کە نەخۆشییەکی زۆر مەترسیدارە و کاریگەری دادەنێت لەسەر سیستەمی دەمار و جەرگ.

•

ئەنتی بیۆتیکەکان لەهەمبەر ئەفلۆنزادا کاریگەر نین چونکە ئەفلۆنزا ڤایڕۆسە و ئەنتی بیۆتیکەکان لەگەڵ بەکتریاکاندا بەرەنگار دەبنەوە .لەگەڵ ئەوەشدا،
لەوانەیە گەر جگە لە ئەنفلۆنزا ،تووشی ئیلتیهابی باکتریایی بووبیت ،پزیشکەکەت ئەنتی بیۆتیکت بۆ بنووسێت.

•

غەرغەرەی پەرداخێک ئاوی گەرم یارمەتی کەمکردنەوەی قۆرگ ئێشە ،شیرنیات یان حەبی لەبزینەیی بەبێ شەکرەش یارمەتی کەمکردنەوەی ئازاری
قۆرگ دەدات.

•

بۆتڵێک ئاوی گەرم یان کیسەیەک ئاوی گەرمیش لەوانەیە ئازاری ماسوولەکان کەم کاتەوە .گەرماوێکی ئاوی گەرمیش دەکرێ هێمنکەرەوە بێت.

•

بۆ چارەسەرکردنی گیڕانی لووت دڵۆپەی سالین یان سپرای لووت بەکار بێنە .دەرمانی دژە خوێن تێتزان یارمەتی کەمکردنەوەی ئیلتیهابی دەماری خوێنی
ئاوسان دەدات لە لووتدا .قسە بکە لەگەڵ پزیشک یان دەرمانسازەکەتدا لەسەر ئەمە کە کام دەرمان بۆ تۆ باشترە.

•

جگەرە مەکێشە -جگەرەکێشان ڕێگەی هەناسەدانت کە زیانی پێگەیشتووە ،دەورووژێنێت.

•

کۆکەیەک کە لەگەڵ بەتاڵکردنی چڵم بێت دەکرێ بەسوود بێت.

•

هەڵمژینی هەوای شێداری گەرم تاقی کەوە .کترییەک ئاو بکوڵێنە و ئاوەکەی بکە ناو پیاڵەیەک و لەسر مێز دایبنێ .سەرت لەسەر پیاڵەکە ڕابگرە و بە خاولی
سەرت داپۆشە و بۆ ماوەی  20خولەک گەوای هەرم هەڵمژە .هیچ مەکە ناو ئاوەکە.

•

گەر بەتەنیا دەژی ت ،باوک یان دایکێکی زەگورتەیت ،یان بەرپرسایەتی چاودێری کەسێکی بێتوانا یان کەم ئەندامت لەسەر شانە ،داوای یارمەتی بکە تاکوو
ئەو کاتە بارودۆخت باشتر دەبێت .بۆ یارمەتی پەیوەندی بکە بە کەسێکەوە.

•

لەبیرت بێت ،لە کاتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانە بۆ چارەسەرکردنی نیشانەکانی نەخۆشییەکەت (دەرمانی نا ڕەچەتەیی) لەگەڵ دەرمانسازدا قسە بکەیت
بۆئەوەی دڵنیا بییەوە ئەم دەرمانە بۆ تۆ هەڵبژاردەیەکی گونجاوە .گەر نەخۆشییەکی درێژخایەنت هەیە یان هەر چەشنە دەرمانێکی تر دەخۆیت ئەمە بە
دەرمانساز ڕابگەیێنە.
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